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Vistos, etc .•••
INtS ETIENNE ROMEU, brasileira, solteira, estudan.t e, residente no Rio de Janeiro, propôs contra MARIO LODDERS, I
lienígena, residente nesta cidade de Petrópolis, a presente · I
ão Declaratória, com base no artº. 4º, nº I, do Código de Pr.Q.
sso Civil, para o fim de estabelecer a relaç~o jurÍdica con · istente na colaboração, prestada pelo Réu, mediante . proporcionto de meios adequados, em cárcere priv~do, às torturas
~
xames por ela sofridos, em criminosa ofensa à sua dignidade ,.I
, s.ua honra de mulher e à sua integridad'e fÍsica, com desrespel:,
total às normas nacionais e iilternac~onais de proteção . aos
itos humanos.
Afirmou a Autora que, em 5 de maio de 1971, data I
prisão pelo Delegado Sérgio Paranhos Fleury, em São Pau
o?,., . ~o:j.. f?U~ffi;eti~§. a :torturas . nas de.pendênc:l,.as .~o }?E9PS e.,.np .Jlle..ê,
m.o·-~·aJ.~·· , fÓi levada para ·o Rio de Janeiro onde pas.s ou a noite em
Delegacia de Polícia, no bairro de Cascadura.
No dia 6 de maio do mesmo ano, foi internada no Ho~
tal Central do Exército após ter passado pelo Hospital Carlos
C,hagas, em decorrência dos ferimentos provenientes de atropelato no Viaduto de Óascadura~
Que no dia 8 de maio de 1971, foi retirada-do HCE
e levada para a residência na cidade de Petrópolis, mais tarde
identificada como pertencente ao Réu, tendo ali prosseguimento
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prosseguimento o atendimento médico queTn-'
HCE e em cuja ca_s a ficou até 11 de agosto de 1971, perman~
I
0 assim em· cárcere privado, onde foi submetida a torturas
elem~ntos que guarneciam o local ou que ali compareciam para
ocorrências de outras torturas eni di vers~~ ···:
oas,- bem ·como foi informada pelos elementos encarregados de~
s práticas de fatos acontecidos com outros prisioneiros no me_!
· local e em outr_os. No dia 11 de ag.osto foi levada para ::S~l:o j'
inte~n,ada no Hospital Pinel, permanecend'o '
até o dia 5 de novembro.• 'Foi no dia 8 de novembro de l971 I
cializada sua prisão pel:o Comandante do Quartel de Comunic~ · 
s, ::Sairro/aa Pampulha, onde permaneceu por 24 horas, até
sua
sferência para o Quartel do :Batalhão de Guardas, no :Bairro I
são Cristóvão, tendo, então, início a fase regular de sua pri
ão. Em 5 de setembro de 1979, prestou depoimento à Ordem
d9s
dos do :Brasil, Conselho Federal, Rio de Janeiro, ~obre os
tecimentos decorrentes de sua prisao.
Que a suplicante foi mantida em cárcere pr~vad·o em
ocupada pelo Réu a título de domín~o ou locaç·ão,pre~ "
do-se ele assim a proporcionar local seguro para as torturas
Autora foi sub~tida, sem risco de divti.lgação ou percep
que ali acontecia.
Que o sequestro ou cárcere privado, além de sua co- :
penal, tem qualificação de ilícito civil, conforme prevê
art!l. 1551, n2 I, à.o Código Civil, não cabendo dÚvida de que,
- omo tal, se enquadra na definição genérica do art!l. 159, Çio mes .. :. ___
~- .CÓdig~ ,__ _gombinado corp. o. parágrafo"''úniêo ' d~
15i8'~ ~ . igu~l=--· · D:te do rri'es~o estatuto legal.
Requer seja reconhecida contra o Réu a existência I
jurídica exposta e a condenação do mesmo nas custas e
legais. - Juntou os documentos de fls. 9 a 45. Regularmente citado, o Réu apresentou a contesta_ç.~o ~ e ns. 58/64, afirmando, preliminarmente, a inépcia da iriictai, L·
- llorq_uanto é ponto indiscutido em doutrina que a ação declarató ....
ria tem por pedra basilar a incerteza quanto a determinada rela..:-.
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Josi . Pacijk1
1
relação jurídica, ou seja, o caráte"TF-1
· · ~ ~lP des-

preten;J-ido vínculo .que a declaratória dissipará. Que não exi.ê_
. nenhuma incerteza n'o espírito da · Autora. Também que o objeti·. expresso da inicial é o de declarar exclusivamente fatos, seg
ue a doutrina e a jUFisprudência são conv.e rgentes no sentid.o,__ .,;.
' " dmitir . o . uso da ..ação decl~ratória para a fixação da o:cor·I
, qu na o, de sim,ples fa;t o.
,,
Também a Autora pretende a declaração de um fato., pe· :_
'
· :mediante de.cisão cívei, pois, cárcere priyado, torturas·, · e .;~
dignidade e à hortra são assuntos deduzidos no Jufzo 1·
.I
Que a sentença declaratória estaria simplesmente reco::..
cendo a existência de crime e indicando o seu co-autor.
.
.
. Falta
I
, somente, a fixação da pena, pois o acusado, tendo con~ra . si ·
.I
coisa julgada, seria apresentado ao Juiz Criminal tendo c.ontra
.· I
·I
de forma incontrastável, a autoria e a materialidade por sen
a irrecorrível. Que a Autora é carecedora da aç:"ão pqr el~ ig
. ' -~·1
da.
· :~
No mérito, declara que o imóvel estava p.aquela épot>
~
emprestado ao Comandante Ayres da Motta, pessoa i .l listre e da .
·,::
ior credibilidade. Que as pessoas que frequentavam dita resi{-'~~~

·-

· ~- · ··
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't

ncia durante aquele tempo não eram, como nao são, do r~lacio~ .
'.·.:.,'..· ~.t;:
pessoal do Réu. Que verifica:-se pelo documento de fls. 38,
~
período indicado pela Autora foi COJI!.putado na pena ,q ue CU!!!
~.t:*
Estava ela, pois, sob a direta responsabilidade das auto.r i
{fbt1
que a detinham.
· :irj
Requereu a carência da aç·ã o e, cas~fosse rejeita da
.· ::!~,
·l .P!'e.l .imii_J;a,r ,. ·seja .julgada :ig:J,:p:ti·o cede h te';· -cdm· a" con·d'éna'Ç~átY:.:;aa=,;·:Xci'::.:· , ··.;.t ' . · ~ :'
.
·;:'
nas cominaçÕes legais.
Réplica às fls. 68/75, com os dacumentos de fls. 76
' ;;.:

205.Saneador às fls. 217, irrecorrido, que designou
a
audiência de instrução e julgamento. Nesta, tomado o depoimento .
Ssoal do Réu e ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes,!
... conforme consta de fls. 232 a 244 e, por precatória, a testemu ·. nha Amilcar Lobo Moreira da Silva (fls. 274), e marcada data pa153s.ss, ·0253
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marcada data para a juntada de memoriais, tudo Ja
T JJ ."
.\
as
termo de fls. 231 dos autos. No dia aprazado, tro
·I
tes of:f memoriais, ambos com profundo exame da questao, tendo
I
.Autora feito um levantamento à.os depoimentos prestados nestes .
·:1
tos e peà.indo a procedên_:ia. da ação, e o réu, afirmando
que·. -··:: ·-.,,,]\
preliminares erguidas nao foram ultrapassadas, reforça a con
. ··~
,
... ,
ao de que o caminho processual escolhido e inad~quadó ··e, .f i
. · <~i
za, pedindo a improcedência da açao.
, , .. ;1~\

-

-

t
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O RELATÓRIO.

Decido.
Trata-se de Ação Declaratória em que a Autora pr~
"deixar constância judicial da existência da relação juri_
,
na colaboraçao prestada pelo reu, mediante pr.Q_
ionamento de meios adequados, em cárcere privado, às tortus e vexames por ela sofridos, em criminosa ofensa à sua digni
e, à sua honra de mulher e à sua integrià.ade fís:i:ca, com de.ê,
speito total às normas nacionais e internacionais de proteção
s direitos humanos".
A relaçáo jurÍdica que se pretende provar é consis
a)- na colaboração prest~da pelo réu;
b)- meàiante proporcionamento de meios adequados · às tor
turas e vexames sofridos pela Autora;
c)- em cárcere privado.
Entendemos, inicialmente, nao existir o litiscon cio necessário, pois que cada uma das pessoas referidas
na
,9ao deve ser tratada diferentemente, nos termo,s ª.a .rel1;3._.ç ?q que.:~t pr.~t·en<:'l.e ·pr"(Jvar. També"rri,'··.i<mÍüicahd'o compet~~cdk;;· ~ . inc~mpetêE;
cia deste Juízo, a que as partes, em nenhum instante, se refer.!,
• Mas, como a sentença declaratória "é aquela que apenas dá
certeza oficial sobre a relação deduzida em juízo, nenhum ou
efeito específico tem ela, salvo o de acabar com a incerte·za, declarando a existência ou a inexistência de uma relação j~
· ~·Ídica e, excepcionalmente, de um fato" -(Ação Declaratória-Ce,l
0
Agrícola Barbi- Ed. 1977- pág. 17); pode ser que a incert~
csa somente exista contra o réu ne 8t e processo, senà.o q_ue em r~
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uma contribuição do réu às ofensas por ela sofrida~, não :. >_ se · .,.
erindo a quem foi prestada tal contrihU:ição.
:::
Como é juridicamente reconhecida a autonomia da Ação ;.
clarat6ria, não cabe ao Juiz indagar da existancia ou não
de
ceiros interessados, quer ativa ou passivamentef pelo que tem
ação um campo de atividade própria, distinto da~ condenat6rias
constitutivas, bem como das medidas cautelares.
Por tais mo ti vos, este Juízo se deu por compe't ente
"
ara o exame da questão.
Estabeleci;mdo-se,pois, as condiçÕes da ação, deve I ·
examinada a existência da relaç~o jurÍdic13., nos !!lO'l de.s pro .:..
pela Autora:
1º)- a colaboração prestada pelo réu.
Diz a Autora (fls. 4) que 11 foi mantida em cárcere I .
. privado em propriedacle ocupada pelo Réu ·a tít-q.lo de domínio ou ·1
locação, pouco importa, prestando-se ele 1:1 assim .p roporoionar
.: .i
local seguro para as torturas a que a Autora foi sUbmetida, sem
· ri$ co de divulgação ou ·percepção do que ali acontec.i a".
.
Besponde o Réu (fls. 64) "que o im6vel onde diz ter e~tado a Au
·=·:: · - "- ..!
.~o:r_:a, à·q.u el-a . ~hi'o· ca~ :éS.ta:vEi' emprestaào·· ~;Ô 'ÔBrrr·~ fi:à~'ht'e- A'y'J:~g"--' d.a Mot
pessoa ilustre e da maior credibilidade 11 •
Em seu depoimento pessoal (fls. "232/235), o Réu con
ta os motivos pelos quais emprestou a casa ao Comandante Ayres
da Motta, do mesmo modo que a emprestou a outras pessoas, afir
"que a casa ficou vazia à.urante longo período, sendo que
I .j
·antes dos fatos, o à.e poente a emprestou à D. Neide, · que
era sua vizinha e, ap6s os fatos, emprestou o im6vel a Ar
'\

. de

~

naldo Estrela".
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Também as testemunhas
de Arau '
{fls. 236) · é Neide. Cruz Ribeiro
esclare
em sobre os nomes dos moradores da casa, conhecidos como Pardal .
Camarão, mas jamais presenciaram
qualquer .a normalidade e
n.em ·'
.
.
uco afiançam ter o Réu conhecimento dos atos praticados no :,

•

I

.

'

:j

O médico Amilcar Lobo Moreira da Silva, ouVido . rpor ·:_ ,

t;ês

atória (fls. 274), assegura ter atendido à Autora por
I ;;!
zes é ~ fez medi~nte a informação de que . a suplicante 'tinhà .. s.Q. ~~
frido um atropelamento, afirmando "que as lesÕes constatadas em
"'s"· "'e~am compatíveis com o alegadõ atropelamento, nao haveri'd.o I
. -outras além das mencionadas neste depoimento".
As demais testemunhas que depuséram neste feito fosimplesmente participantes, como fotógrafo e jornalistas,pr~
senciando o encontro entre a Autora e o suplicado no 1-nÍ.cio de_ê
te ano. Nao testemunharam os fatos acontecidos em 1971 • . :
Não se provou que o suplicado tivesse .conhecimento
para que fim seria a casa usáda e tampouco quE;~_; , após . a · ô~egada 1 ·;'·;'
dos novos moradores, soubesse o que se passava no interior do I
imóvel e que, por -omissão permitisse aqueles a:tos
descri.tos pela .1
.
r~querente. Em nenhum
instante, tanto o réu, · co_mo- .o ca'$eiro
e os ·1.
.
..
Vizinhos, se aperceberam de qualquer irr~gularidade · na meno.iona-· . i
da casa e, pelo que consta da prova colhida, n~o suf?peitavam d.e '
nenhum ato ilícito que pudesse estar sendo · pratic~d.o ali.
•.

1'adiO d:•~~ú ~m::::::~ ~:::o; d~:ã~:n~: ~~ m~-icrif.i-~;;!;;::4~;r:!cii _,j
0

torturas e vexames sofridos pela Autora".

8

t,

· em outras palavras,

a continuação d.o argumento esposado no primeiro ítem ou o modo I '·i
cooo se concretizou aquela colaboração.
Voltamos ao mesmo fund.amento d.e que o proporcionamento de meios
adequados fo·i o empréstimo da casa.
Não se pode atribuir a culpa "in vigilando"· ao proPrietário d.e uma casa, pois estando o imóvel sob a posse direta
de outPem, não exerce aquele o dever de guarda, pelo que a res7535l65~G2~1 i da de
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I

· res·n onsabilià.aà.e é eminentemente pessoal,
conta
·S
'·
ainda que em nosso direito não existe presunção
culpa à.o prE_
. etá~io de coisa inanimada. Ei ~uarda, de acordo com esta I
ientação, não é aquele que tem um direito sobre a coisa, mas
que, possui sobre ela um poder de dire_ç ão e controle. :Paí ! . ....
tar .a: m.aiór.i a dos doutrinadores que examinaram a espécie,
e todas as vezes ~ue a coisa n~o está sob o controle direto I
seu proprietário, ou de um seu pr~postó, os riscos não · ;Lhe
;;.;.·,.,..""o-ncem, transferindo-o para o ·que a detinha. O princípio t :em
teira aplicfibilidade no direito brasileiro, poisembora ·o cásó cogite dos danos derivado~ de animais e ruína de edifí~
esquecendo-se dos provenientes de outras, m4veis ou imó veis, nos artºs. 1527 e 1529, relativamente àqueles, deixa ela- ·
·r o que o guarda responsável não é o titular a.a causa, mas seu I
detentor.
Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (Rev.
XVI - pág. _197), trazendo à colação a lição de Planiol,
·, Rippert e Esamein, nos seguintes termos: 11 la presunción de culpa
no pesa sobre el proprietário como tal, sino sopre la persona a
incumbe, para prevenir los danos, la guarda y V:igilancia I
cosa, que no siempre ha de ser aquel .•• la respons~bilidad
acumulable y el proprietário o el que útsa la cosa la tran.ê.
· m.item, juntamente con la obrigación de guarda, al que dan la cosa para su disfruta •.• o sim.plesmente para su custodia".
Na cadeia causal dos danos sofridos pela Autora, a
referiu na inicial e • no 'relatório'de fls. 9/21, não se
p;r:ovou._a
,ç :ulpa. q.o .R éu e_. é. .ev-j,dent~. . ,q.ue Q"::-~;fundân~én:t.o ·.ciiâ-xim·o ·. ~;-'da..·".' . .
::
·. .. .
responsabilidade c i vil reside na culpa. Por is~;~o e neste partiCular, discordamos do ensinamento do mestre Aguiar Dias, citando Mazeaud et tlazeaud, quando diz que 11 não se cogita, na respog
sabilidade civil, de verificar se o ató causou dano ou particular ameaça, ou não, à ordem social. Tampouco importa que a pes~ .
soa compelida à reparação de um prejuízo seja ou não mor_a lmente
responsável. Aquele a quem a sua consciência nada reprova pode
ser declarado civilmente responsável 11 -(Da Responsabilidade Ci~
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C{)w=f:.M tO~
1.."

(l>Et Responsabilidade Civil - vol. I

v.

C\V\L

.......,,

1

~~-::-.-3:"'i';:~:-;;:;;;~·lijl:C9léi~ )-:

ca-se tal conceito com o éli sposto em nosso ~
,a~ii51'-'~l, qua,g_
no a!L~tº. 1523, expressa que "excetuadas as í~ó M~~1~~. 1521-V,
serâo responsáveis as pessoas enumeradas nesse e ~artº.l522,
:v-ando-se que elas concorreram para o dano por culpa, ou negl,i
ia de sua parte" • . - Mesmo que se dê a elasticidade · d;b conc~i·}>,. · :1;.
. de culpa, apresentando-se a multiplicação da·s presunçbes .: de · ";:~.· : ~·i
e a transformação em contratual· da aquiliana, pela ;t'r.ewueg·o- ; I
plicação da regra in lege aquilia et levÍs'sima culpa v~riit;
pode furtar à obrigatoriedade de se provar a culpa,·por J
que seja. Isto, todavia, náo implica no afastamen"j;o · tia.'
do risco administrativo em relação à responsabil.i dade oido Estado pelos atos causados por seus agentes.
O Ônus da prova incumbe à Autora e a relação juríd., i
pretende nesta declaratória, contra o Réu exclusivameg
, não restou provada.

I

I

3º)-

O terceiro ítem a examinar se refere ao cárcere pri
que, nos termos do artº. 148 do Código Penal, é ·a detenção
ada de pessoa em casa particular, com ou sem incomunicabilia·ae absoluta, mas privando-a de obter meios de defesa e socar Afastado o dolo, já que em nenhum instante foi
.O
acusado de, intencionalmente, manter a Autora em cárcere pr,i
do, devemos examinar, rapidamente, a exi'Stência ou não de 'cu,!
in omittendo', no cível, mesmo que penalmente o crime somente
eja punível a título doloso.
Não se P.::ç'QVOU tivesse o .(3Upl_ica_d9 o.. ~onhec!.m .~nt. o ~a .
.. .. ,.:: .:...
'
:·
•:. ;,
• .
.:,
. :1 ,,., •· •
,·'
çáo à.a :Autoí'á '''ê'"' isto se verifica pelo símples fato de o meco, que era companheiro dos moradores da casa (fls. 274), ter
· s.i do chamado a a tendê-la sob a informação de que tipha ela sofri
do um atro:pelamento. Ainda, pelas certiélÕes de fls. 36/37 e 38,da 3ª Auditoria do Exército, da 1ª Circunscrição Judiciária Mil_!
..tar, cumpriu a Autora a pena que lhe foi imposta, "no pe~Íódo I
. ' compreendi d.o entre 5/5/71 a 5/5/79", constatando-se que o início
do cumpri mento ·da pena se deu exatamente no dia em que foi ela I
,

Ól"".,;. :

:

":.., • •

~~~~~ 2 ~fls.2),

••·· :

~\! ;. ~:· ~:· ·

~

~

~-::~

~: ·'. · ·. :'::-i ·:· -~L~

.<'•

~

data referida na inicial. Le z alizou-se,/or

•
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•

~

tal
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por tal for ma, o ato que

_ a_(i/t(r
. o1 -\'~ffi como ir-

partici-p ação
e, em rela ç ao ao Réu, não teve
negra passada 'p ela Autora.
No memorial apresentado pela Requerente, procura e.ê_
mostrar as contradiçÕes existentes no depoimento prestado·
R,u, mormente ~uando "negou cbnhecer sequer o nome ~esses
e que jamais houvesse percebido qualquer problema na .
, mas referiu que era frequentada por mulheres suspeitas, : .:.. .. .
dição que revela o propósito de criar sem qbalquer ·
mito de uso do imóvel como casa d.e tolerância" •.. - Nenhuma
· contradicão existe nesse sentià.o, pois, desde o início, a pró - - ,~,-< ·.
. pria suplicante já afirmara que 11 9. Na ausência dos oficiais,- < ·
mui tas vezes vi si ta da por prostitutas' quando
eram; /,\~
realizadas 'festas', das quais participavam Pardal, Camarão,
ul, Marcelo e Alan 11 .-:- (Relatório da Autora- fls. 21).Tudo ó que se passou é lamentável, mas, agpra,
ao Juiz dar apenas a certeza ou nao da relação jurídica que .
o Réu pelos atos acontecidos e de que fo.i :ví~_ima

Autora. Por tudo o que consta nestes autos, não ficou provadâ · ·. ·•·
relação jurÍdica consistente na colaboração prestad.a pela Ré·~ ·~ ·:: 1·.
·em nenhuma de suas formas, pelo que deve ser julgada imp;r:ocecf~~( .
""
a açao.
ISTO POSTO, julgo improcedente a ::1?-~eserite
Declaratória requerida por IN1S ETIENNE ROMEU C·ontr~ .....,,.....,.,"'"
CARL RICHARJ) LODDERS, condenando a Autora · 1;.1as
tas J:?rocessuais e honorários d<?.. .. J?.~. tr.o)lp do f?-_~1,< ..;;.;.9;'11,~ · . ··~'·éi:li-1!""::<;;,:,.:•
•. ~:J:>i ."bru· ~ :g·m ·•'2 0ib '--..~'õb~: ~· o valor dado a causa.
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P. R. I.
Petrópolis, 15 de junho de 1981.
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